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OBJETIVO DA REUNIÃO: 
Análise de recursos interpostos por candidatos à Chamada Pública nº 035/2020. 
 
 
TÓPICO ABORDADO: 
Após abertura de novo prazo para interposição de recursos, os candidatos MICHELLE VIANA 
MÁRCIA MARTINS, ALÍCIA CECHIN  e RAFAEL PASTRE, que se candidataram à vaga de 
Assistente de pesquisa III, enviaram recursos ao resultado da citada Chamada Pública. Os 
recursos questionam não somente as notas atribuídas a estes, mas também as que foram 
atribuídas aos demais candidatos classificados – além dos três acima citados, também a 
candidata ANA CECÍLIA DE ALMEIDA, 
Diante disso, esta comissão decidiu fazer uma completa e minuciosa reavaliação dos quatro 
candidatos, considerando os quatro quesitos de avaliação, quais sejam: A: Alinhamento dos 
conteúdos referidos no Curriculum Vitae do candidato com o perfil desejado do bolsista; B: 
Avaliação do projeto de pesquisa apresentado pelo candidato; C: Conhecimento comprovado 
nas áreas de agricultura e agronegócio e de comércio exterior; e D: Entrevista.  
Quanto ao quesito A (Alinhamento dos conteúdos referidos no Curriculum Vitae do candidato 
com o perfil desejado do bolsista), a comissão avaliou três pontos principais: a formação dos 
candidatos (graduação e mestrado realizados), a aderência dos trabalhos de conclusão 
(monografia de graduação  dissertação de mestrado) ao tema do projeto da Chamada Pública e 
projetos de pesquisa dos quais o candidato participou. A comissão concluiu que a candidata 
MICHELLE VIANA MÁRCIA MARTINS possui currículo perfeitamente alinhado ao perfil desejado 
nos três pontos principais, recebendo nota 10. A candidata ALÍCIA CECHIN não registra em seu 
currículo a participação em projetos de pesquisa no tema de agricultura e comércio exterior, 
embora tenha alguns trabalhos publicados no tema, e recebeu nota 9,0. Os candidatos ANA 
CECÍLIA DE ALMEIDA e RAFAEL PASTRE não possuem trabalhos de conclusão de curso nem 
participação em projetos de pesquisa no tema desejado, conforme consta em seus currículos 
Lattes. Assim, ambos receberam nota 8,0. 
No Quesito B (Avaliação do projeto de pesquisa apresentado pelo candidato), a candidata 
MICHELLE VIANA MÁRCIA MARTINS e ALÍCIA CECHIN apresentaram o projeto considerado 
bem alinhados com os objetivos do projeto que motivou a Chamada Pública, e ambas receberam 
nota 9,5. A candidata ANA CECÍLIA DE ALMEIDA apresentou um projeto interessante, mas 
focado apenas na China, e, portanto, com alcance limitado no tema de interesse. A candidata 
recebeu nota 9,0 neste quesito. Por fim, o candidato RAFAEL PASTRE apresentou um projeto 
interessante, mas carente de melhor definição metodológica, e recebeu nota 8,5. 
No Quesito C (Conhecimento comprovado nas áreas de agricultura e agronegócio e de 
comércio exterior), a candidata MICHELLE VIANA MÁRCIA MARTINS conta em seu currículo 
com grande número de trabalhos elaborados e uma nítida especialização nos temas de 
agricultura e comércio exterior, recebendo nota 10. A candidata ALÍCIA CECHIN possui 
dissertação de mestrado no tema, mas poucos trabalhos publicados. Portanto, recebeu nota 8,5. 
O candidato RAFAEL PASTRE apresenta em seu currículo Lattes alguns trabalhos sobre temas 
lateralmente associados a comércio exterior e agricultura, e recebeu nota 8,0. A candidata ANA 
CECÍLIA DE ALMEIDA não possui trabalhos ou apresentações no tema, e recebeu nota 7,5. 
No Quesito D, a comissão avaliou que as candidatas MICHELLE VIANA MÁRCIA MARTINS e 
ALÍCIA CECHIN tiveram o melhor desempenho, com respostas mais completas e demonstrando 
mais conhecimento no tema do projeto. Ambas receberam nota 9,5. Os candidatos ANA 
CECÍLIA DE ALMEIDA e RAFAEL PASTRE também ofereceram respostas bastante 
satisfatórias, mas não tão completas e esclarecedoras quanto as das demais candidatas, 
portanto receberam nota 9,0 no quesito. 

A Tabela (0315237) apresenta as notas atribuídas a cada candidato em cada quesito, o peso de 
cada quesito e a nota final de cada candidato. 

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=453140&id_procedimento_atual=394025&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000851&infra_hash=605d64a6ab6f579b300e23b9deec2c289d6861d6095596009918bcb3b18d3488
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Com a explicitação das notas, derivadas da minuciosa reavaliação realizada pela Banca 
Examinadora, a classificação dos candidatos foi alterada, passando a ficar da seguinte forma: 1º 
lugar: Michelle Márcia Viana Martins; 2º lugar: Alícia Cechin; 3º lugar: Ana Cecília de 
Almeida; 4º lugar: Rafael Pastre; 5º lugar: Franciele de Oliveira Pereira; 6º lugar: Mariane 
Rodrigues da Vitoria. 

Como a chamada Pública prevê apenas duas vagas para Assistente III, deverão ser chamadas 
para assumir as vagas de bolsista as candidatas Michelle Márcia Viana Martins (para trabalho 
presencial no Ipea-Rio) e Alícia Cechin (para trabalho presencial no Ipea Brasília). Em caso 
de desistência das candidatas classificadas, poderão ser convocados(as) os(as) demais 
classificados, pela ordem de classificação. 

Segue a Planilha Avaliador (0315228) dos candidatos. 

 
Brasília, 07 de julho de 2020. 

 

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=453131&id_procedimento_atual=394025&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000851&infra_hash=a8436537a3fd4b738295f83131c333ebbc794ad073e774ee2b106069e45305e3

